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Vážení spoluobčané,
rtuť teploměru a suchem popraskaná půda nám neomylně připomínají, že přichází léto. Rok je ve své polovině a dětem za pár dnů začínají prázdniny. Přeji jim, ať
si ty dva měsíce užijí ve zdraví. Stejně tak přeju i učitelům a všem zaměstnancům školy, aby v klidu načerpali síly. Chci poděkovat všem členům učitelského sboru a zaměstnancům, kteří školu opouští a odchází na zasloužený odpočinek, za jejich práci a
úsilí v práci s dětmi, a při úklidu, údržbě a běžných opravách budov školy a školky.
Vám všem přeji klidné prožití, pravděpodobně, velmi horkého léta a hodně
pěkných zážitků z dovolených a výletů.
Jiří Vacenovský
starosta obce

Pošta
Jak již všichni víte, ke 30. červnu 2017, ukončuje Česká pošta provoz poštovního střediska u nás v Nikolčicích. Vedení pošty prostě poslalo dohodu o ukončení
nájmu a naši snahu o další jednání vetovalo s tím, že už je rozhodnuto, pouze není
znám přesný termín ukončení provozu. Teď už ho všichni známe. Samozřejmě, že tento jednostranný krok státní firmy nenadchl nikoho z nás. Podle vyjádření vedení pošty
a podle letáku, který by měla obdržet každá domácnost, se vlastně nic nemění. Doručovatelka bude dál roznášet poštu a důchody, k dispozici by měla mít i známky či podací lístky a složenky. Stejně tak, když budete chtít poslat dopis, tak ho od Vás převezme a podá na poště. Takže, pro občany „plus“. Ale, i když je v letáku napsaný čas,
kdy budou doručovatelky poštu roznášet, podle zkušeností z obcí kde už pošta nějaký
čas takto „funguje“, je čas pouze orientační. A tak, kdo nebude chtít sedět půl dne za
oknem a čekat na pošťačku, bude si muset udělat s doporučeným dopisem výlet na
nejbližší poštu nebo požádat sousedy, či známé, aby mu dopis na poštu vzali. Balíky a
nedoručené dopisy budou ukládány na poště v Křepicích.

Potok
„Starosto, dělejte s tím potokem něco, ten zápach je strašný.“ Takto mně oslovila začátkem června jedna starší občanka, když jsme se potkali na cestě uprostřed obce.
Měla pravdu. Dlouho nepršelo a ta trocha vody v potoku měla černou barvu s šedivým
povlakem. Ve vzduchu byla cítit mydlinová vůně spolu s pracím práškem. To z roury
dešťové kanalizace u obchodu vytékala téměř v pravé poledne voda z pračky a krásně
pěnila. Těžko zjistíme, která hospodyňka právě prala a komu jde splašková voda
z jímky do dešťové kanalizace. I když necháme potok vyčistit od sedimentů, bude dál

zapáchat pokud do něj budeme vypouštět to co doposud. A to stejné platí i pro část
protipovodňovky ke Štukyním, jsou dokonce pecky z meruněk, karlátek a durancií.
Jiří Vacenovský
starosta obce

Kytičkový den – Liga proti rakovině
I letos, jako už tradičně, se MO KDU-ČSL, ve spolupráci s obcí, vydala bojovat
proti rakovině. Ve středu 10. května jsme oblékli žlutá trička s emblémem Českého
dne proti rakovině a po obci a na obecním úřadě nabízeli žluté kytičky – symbol této
charitativní akce. Podařilo se nám prodat všech 100 kusů, které jsme měli pro letošní
rok přiděleny a vybrali jsme celkem 2.498,- Kč. Všem kdo si zakoupili kytičku patří
náš dík. Výtěžek letošní sbírky je věnován na výzkum nádorových onemocnění hlavy
a krku (nádory ORL).
V tabulce přinášíme srovnání s některými obcemi našeho okresu, které se sbírky taky účastní.
Kytičkový den 2017
Boleradice

100 ks

6.092,‐Kč

Bořetice

100 ks

3.436,‐ Kč

Břeclav

85 ks

1.800,‐ Kč

Charvatská Nová Ves

65 ks

1.332,‐ Kč

Charvatská Nová Ves

68 ks

1.406,‐ Kč

100 ks

2.975,‐ Kč

Kobylí

50 ks

1.090,‐ Kč

Křepice

100 ks

2.080,‐ Kč

Lednice

100 ks

2.330,‐ Kč

Nikolčice

100 ks

2.498,‐ Kč

38 ks

760,‐ Kč

Popice

100 ks

2.607,‐ Kč

Přibice

100 ks

2.220,‐ Kč

Velké Pavlovice

85 ks

1.768,‐ Kč

Velké Pavlovice

76 ks

1.570,‐ Kč

Hlohovec

Novosedly

Jiří Vacenovský
předseda MO KDU-ČSL

KULTURNÍ KOMISE
Vítej človíčku
Dne 21. května jsme přivítali nové občánky Nikolčic.
Jsou to tyto děti :
Elena Mnacakanov...........................dcera Heleny Meluzínové a Michala Mnacakanova
Ivoš Vávra.................................................................................. syn manželů Vávrových
Šimon Bárek, Gabriela Bárková Filip Bárek ............................. děti manželů Bárkových
Vojtěch Měšťan ................................................... syn Radky Májové a Lumíra Měšťana
Theodora Koutná .........................................dcera Denisy Jurasové a Michala Koutného

Návštěva u trojčátek
Ve čtvrtek 27. 4. 2017
jsme společně se starostem
obce navštívili milou rodinku
Bárkových, kteří se v lednu
rozrostli o další tři členy –
Šimona, Gabrielu a Filipa.
K trojnásobné radosti přejeme
hodně radostných chvil při jejich výchově.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

Setkání seniorů
V neděli 30.04. proběhlo tradiční setkání našich starších spoluobčanů v našem
kulturním domě. Po přivítání a proslovu pana starosty jsme měli připraveno malé překvapení – dobový film ze života naší obce v šedesátých a sedmdesátých letech. Bylo
zajímavé sledovat reakce těch, kteří poznali sebe nebo své blízké.

Poté vystoupil náš Mužácký sbor, který opět nezklamal. Kapelou, která nás
provázela po celé odpoledne, byla Horenka z Bořetic. Při jejich písních lidé tancovali a
zpívali.
Přejeme si, abyste i příště přišli a příjemně se bavili.
Jménem kulturní komise Vám přeji hodně zdraví, štěstí.
Lenka Rabovská

Dětský den aneb „Cesta za pirátským pokladem“
V pátek 2. června jsme již tradičně oslavili dětský den. Druhým rokem tuto akci
pořádáme společně s Mysliveckým spolkem. Počasí nám opět přálo a tak jsme se mohli vydat na cestu za pirátským pokladem. Na začátku cesty dostaly děti nezbytnou
mapku a pokyny týkající se cesty. V rámci deseti stanovišť plnily děti různé úkoly a do
mapky si zapisovaly získané indicie (písmena), které se na konci cesty spojily v nápis
„Pirátská pevnost“. Cíl cesty byl tentokrát na místní hájence. Zde si děti opekly špekáčky, dostaly limonádu a sladkou odměnu za jejich výkon. Po odpočinku a shromáždění všech účastníků soutěže se vydaly najít pirátský poklad. Nakonec ho objevily
v koruně stromu. To bylo radosti. A další přišla, když hlavní pirát poklad rozsypal po

zemi. Začalo pravé soutěžení o to, co kdo najde a kolik toho stihne posbírat. V pokladu
kromě starých mincí bylo ještě cukroví a čokoládové penízky. Tak si každý mohl vybrat, po čem půjde.
Myslím si, že se akce vydařila a děti mají na co vzpomínat.
Poděkování patří všem členům „pirátské“ kulturní komise. Dále všem členům
Mysliveckého spolku a ostatním pomocníkům.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

MÁJOVÁ 2017
Jménem stárků děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na letošní májové,
která se konala 28.5.2017. Podle nás byla velice vydařená. Děkujeme také všem, kteří
se na nás přišli podívat a podpořili nás. Doufáme, že jste si to užili stejně jako my. Rádi bychom vás pozvali na Jakubské hody, které se budou konat 14.-16. července 2017.
Těšíme se na vás!

BABSKÉ HODY 2017
Sobota 17.6. 2017 patřila Nikolčickým ženám a zábavě. Nikolčické baby uspořádaly již 10. ročník Babských hodů. I za nepříznivého počasí se v dopoledních hodinách vydaly ulicemi obce s harmonikou pozvat občany na odpolední zábavu.
Odpoledne diváci už čekali na krojovaný průvod před obecním hostincem a
společně v průvodu se přesunuli ke kulturnímu sálu, kde se pokračovalo v zábavě
dlouho do noci. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Skoroňáci. Ve večerních hodinách vystoupil lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota, který všechny pobavil
svým vtipným vystoupením a písničkami. Na zdi domu
pana Radomila Hanáka se promítal
průřez 9 lety Babských hodů, které
vznikly před 10 lety.
Kromě tance a dobré nálady zde nechybělo občerstvení.
Jako každý rok tradičně se konalo i
půlnoční překvapení, tentokrát si baby
připravily
sestřih
všech vystoupení, které za pořádání 9 let Babských hodů nacvičily. Takže nechyběly
Trnky brnky, Makaréna, Zumba, Mrazík, Cikánky, Barbíny i spartakiáda.
Nesmíme zapomenout poděkovat našim manželům, dětem a přátelům, kteří nás
v akci podporují a „dobrovolně“ vypomáhají, dále sponzorům za věcné dary do naší
tomboly, která letos byla opět bohatá. Na závěr bychom Vás chtěly pozvat na již 11
ročník Babských hodů, které se budou konat 16.6. 2018 a rády uvítáme ženy, které by
se k nám chtěly přidat. Těšíme se na Vás.
Kolektiv bab z Nikolčic

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Milí žáci, vážení rodiče
Letošní školní rok lze hodnotit jako zdařilý. Zdařilý díky obětavé, často mravenčí práci
všech členů našeho učitelského sboru, kteří usilují nejen o vštěpování potřebných pracovních
návyků u svých žáků, ale i o osvojování nových znalostí a vědomostí ruku v ruce s jejich
výchovou, což není snadná věc. Škola byla zapojena do různých projektů, realizovala v praxi
školní vzdělávací program, žáci se aktivně zapojovali do školních olympiád, mezinárodních
soutěží. Výrazných úspěchů dosahovali ve sportovních soutěžích, v recitačních, pěveckých
soutěžích a v soutěžích naukových. Po celý školní rok žáci využívali nabídky zájmové
činnosti, navštěvovali nepovinné předměty, reprezentovali školu na veřejných akcích ve
spolupráci s obcí a jiné. V recitační soutěži O boleradický džbánek žákyně 9. třídy Terka
Chalupná obsadila nádherné 1. místo, Anička Slavíková 2. místo a Sandra Karen Bílková 3.
místo. Škola spolupracovala s okolními školami (ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ
Nádražní Hustopeče, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Šitbořice).
V polovině května probíhalo ve škole ve spolupráci s ČŠI zjišťování výsledků žáků na
úrovni 9. ročníků základních škol. Někteří žáci se zúčastnili velmi zajímavého poznávacího
pobytu na škole v přírodě v Ludvíkově. V červnu se všechny ročníky zúčastnily i tradičních
školních výletů. Výstupem z těchto pobytů jsou vystavené práce žáků v prostorách školy,
příspěvky ve školním časopise, fotografie a jiné. Dne 16. 5. 2017 se žáci druhé a třetí třídy
účastnili plavecké soutěže v Hustopečích, kde mohli zúročit své zkušenosti z ukončeného
povinného plaveckého výcviku. Naši školu v konkurenci třiadvaceti škol reprezentovali: N.
Pokorná, Š. Jelínek, A.Kaňa a B. Jelínková. A jak dopadli? Nejlépe se dařilo žačce Nikolce
Pokorné, která ve velké konkurenci ze 44 děvčat obsadila pěkné 5. místo.
Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2017 se naši žáci zúčastnili XXXIX. ročníku Zelenických her.
Tato mezinárodní soutěž vesnických škol v atletice, házené a kopané se konala v areálu
Základní školy Dolné Zelenice ve Slovenské republice. Naši žáci tuto soutěž ovládli, když
ziskem 74 bodů zvítězili. Na druhém místě skončila domácí škola /53 bodů/ a třetí byla ZŠ
Šúrovce /50 bodů/. První místa našich žáků: G.Svobodová - 60m přek. a výška, 0. Slavík –
800 m a dálka, A. Jeřábek 60 m, 0. Ambros – 6 0m přek., házená - dívky. Druhá místa: N.
Jasinková – 60 m a koule, N. Gojdičová - výška, K. Jelínková - dálka, D. Kilinger - koule,
štafeta dívek /Jasinková, Svobodová, Valíčková, Moró/, štafeta chlapců /Jeřábek, Prokeš,
Slavík, Ambros /, kopaná - chlapci. Třetí místa: K.Vedrová – 60 m přek., M. Knitlová - koule,
V. Vašíček - 60 m přek., D. Kilinger - výška, A. Jeřábek - 800 m, V. Prokeš - dálka, házená
chlapci. 0. Slavík byl vyhlášen nejlepším sportovcem soutěží, současně byl i nejlepším
střelcem v kopané a vytvořil nový rekord školy i Zelenických her v běhu na 800m časem
2:08,00 min. Nejlepší střelkyní v házené se stala K. Jelínková. Žáci naší školy zde předvedli
opět vynikající sportovní výkony a jasně zvítězili. Poděkování patří pedagogům školy, kteří se
podíleli na kvalitní sportovní průpravě našich žáků a také všem sportovcům za skvělou
reprezentaci školy.
Žáci 9.třídy prezentovali svoji celoroční činnost dne 14. 6. a 15. 6. 2017 tzv.
ročníkovými pracemi. Tradiční prezentace opět probíhala v zasedací síni Obecního úřadu
Nikolčice za účastí vzácných hostů a členů žákovského parlamentu. V těchto dnech žákovský
parlament také vyhodnotí i nejlepší třídu školy, která se aktivně zapojovala po celý školní rok
do všech projektů. V pondělí 19.6. máme v plánu akci pro žáky 5. ročníku ze ZŠ Křepice.
Žáci si budou moci prohlédnout školu a společně s budoucími spolužáky prožijí pěkné
dopoledne. Do šesté třídy by v novém školním roce mělo nastoupit celkem 8 žáků z Křepic.

Škola v plném proudu také připravuje pro rodiče a veřejnost „Školní akademii“, která se
bude konat 21. 6. 2017. Srdečně zveme celou širokou veřejnost do místního kulturního sálu
v Nikolčicích. Poté nás čeká v obou mateřských školách rozloučení s předškoláky a tradiční
informativní schůzka pro rodiče předškoláků. Do první třídy nastoupí 14 nových prvňáčků.
Už se na nové prvňáčky všichni těšíme.
Předposlední školní den bude pro žáky připraven sportovní den. Slavnostní ukončení,
kdy obdrží žáci vysvědčení, se bude konat v pátek 30.6.2017. Tento den se rozloučíme nejen
se žáky 9.ročníku, ale naše žáky 5.ročníku budeme také pasovat na žáky 2.stupně. Ani se
nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.
A co shrnout nakonec ? Ve školním roce 2016/2017 jsme se úspěšně zapojovali do
ověřování v rámci sportovního projektu „Hodina pohybu navíc“. Projekt řídí MŠMT a
realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Od 1. 2. 2017 realizujeme na škole projekt „Výzva
22“, která podporuje v naší škole čtenářskou gramotnost a inkluzi. V současné době jsme
zapojili naší školu do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v
roce 2017“ a do konce školního roku plánujeme zařadit se do projektu „Podpora zařízení péče
o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování“. Škola neustále zvelebuje
a modernizuje školní prostředí, podporuje klidné školní i pracovní klima. Snaží se poskytovat
veškeré vzdělání a výchovu žáků tak, aby byli připraveni na běžnou realitu všedního života a
především ke studiu na středních školách a středních odborných učilištích. Snažíme se vést
děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Pedagogičtí pracovníci usilují o vytváření bezkonfliktní
atmosféry ve třídách s důrazem na vztahy mezi dětmi. Díky úzké spolupráci s vámi rodiči je
jedině tak možno dosáhnout těchto stanovených cílů.
Než ukončím svůj příspěvek, chtěla bych všem žákům 9. třídy poděkovat za aktivní
přístup k vyučování a popřát jim v dalším období jejich vzdělávání hodně úspěchů. S koncem
školního roku z naší školy odcházejí do důchodu i skvělí pracovníci: pan učitel
Mgr. L. Šlancar, pan školník E. Kapp a paní školnice O. Šťavíková. Děkuji jim
touto cestou za letitou odvedenou práci ve prospěch školy, našich žáků. Přeji
jim hodně spokojenosti a užití dalších dnů ve zdraví a v pohodě.
Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku děkuji
zřizovateli obci Nikolčice, dále pak obci Diváky a Křepice .Za podporu školy
děkuji rodičovské veřejnosti.
Největší poděkování patří ovšem našim učitelům a provozním zaměstnancům, kteří se po
celý rok našim dětem s velkou láskou a nadšením věnovali.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny, hodně sluníčka a rodičům krásné
léto. Po prázdninách se sejdeme v pondělí dne 4. září a společně přivítáme nový školní rok
2017 / 2018 v „novém kabátě“.

Mgr. Jitka Gebauerová
ředitelka školy

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Nikolčice
Výchovné poradenství ve 2. pololetí se ubíralo dle Plánu práce VP pro školní rok
2016/2017, který vychází ze zákona č. 561/2014 Sb. O poskytování poradenských služeb ve
školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných. U všech těchto žáků je uplatňován individuální přístup ve výuce, jsou
zohledňováni, pokud jde o rozsah i náročnost probíraného učiva, jsou realizována příslušná
podpůrná opatření, rovněž i klasifikace podléhá odlišným kritériím v porovnání s ostatními
žáky. Plány byly v průběhu školního roku aktualizovány a ke konci pololetí vyhodnoceny.
Ve škole máme k denšnímu dni celkem 149 žáků v 1.– 5. ročníku. Z toho je 35 žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Integrovaných žáků je z toho celkem 5, jeden má
integraci s asistencí pedagoga. Tito jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů,
které byly k 1. i 2. pololetí vyhodnoceny.
Vyučující jednodtlivých vyučovacích předmětů byli výchovným poradcem průběžně
seznamováni se závěry s aktuálními vyšetřeními jednotlivých žáků v pedagogickopsychologické poradně.
V tomto školním roce 2016/2017 pedagogicko-psychologickou poradnu v Hustopečích,
nebo v Židlochovicích navštívilo celkem 15 žáků. Na všechny byl vytvořen po konzultaci s
příslušnými vyučujícími PLPP (plán pedagogické podpory). Dokument obsahuje

charakteristiku žáka a jeho obtíží, stanovení vzdělávacích cílů, podpůrných opatření, metody a
organizaci výuky, hodnocení a podpůrná opatření v souladu s Doporučením školského
poradenského zařízení.
PLPP jsou vždy po 3 měsících vyhodnocovány. Pedagogická intervence je realizována
celkem u 4 žáků ve škole, kdy je jim na základně Doporučení školského poradenského
zařízení věnována nadstandartní péče v podobě opakování a upevnění učiva v daných
vyučovacích předmětech.
Výchovný poradce v průběhu školního roku spolupracoval s Metodikem prevence,
pracoval ve výchovné komisi, kde byly řešeny aktuální výchovné problémy některých žáků
ve škole, v poslední době šlo o řešení nesrovnalostí mezi spolužáky na 2. stupni ZŠ. Stále
velkým nešvarem je používání mobilních telefonů, popř. tabletů ve výuce.
Umístění vycházejících žáků 9. třídy (celkem 17) na střední školy a střední odborná učiliště
(viz foto):
Nutno předeslat, že v tomto školním roce neprobíhalo přijímací řízení na střední školy
natolik hladce, jak tomu bylo v létech minulých, byť jsme se poctivě připravovali na jednotné
přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka i z matematiky. Poptávka po umístění
především na brněnských gymnáziích, ale i na gymnáziu v Hustopečích nebyla z kapacitních
důvodů uspokojena.
Proto bylo nutno hledat urychleně další řešení, hledat střední školu náhradní, tudíž
vyhotovit další přihlášku. A to vždycky spěchalo. Děkuji tímto panu ing. Ladislavu Strakovi,
zástupci ředitele školy, který často přes nával své vlastní práce vždy ochotně požadavkům
žáků vyhověl.
I když se všem vycházejícím žákům přání zcela nenaplnilo, na některou ze středních
škol byli k dnešnímu dni již všichni přijati. Oč snazší to měli kluci hlásící se na střední
odborná učiliště! Tam to bylo bez problémů, neboť řemeslníky potřebujeme jako sůl.
Střední odborná učiliště: celkem 5 žáků:
ISŠ Slavkov u Brna (obor mechanik-opravář mot. vozidel)
Jezdectví a chovatel koní (Kroměříž)
SOŠ a SOU Hustopeče (obor malíř a lakýrník)
SŠ stavebních řemesel Brno Bosonohy (truhlář)
SŠ stavebních řemesel Brno Bosonohy (tesař)
Střední školy a střední odborné školy s maturitou: celkem 12 žáků:
SOU a SOŠ Hustopeče (obor informační technologie)
SOU a SOŠ Hustopeče (veřejnosprávní činnost) 2 žáci
Městská SOŠ Klobouky (informační technologie)
Městská SOŠ Klobouky (agropodnikání)
SŠ polytechnická Brno Jílová (elektroinstalatér)
SPŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví,Brno
SŠ Brno Charbulova (obor hotelnictví)
SOU tradičních řemesel, Vyšší OŠ (obor design)
Gymnázia: celekm 3 žáci:
Gymnázium Velké Pavlovice, Gymnázium Brno Vídeňská, Sportovní gymnázium Ludvíka
Daňka Brno (obor atletika)

Děkuji za spolupráci všem vyučujícím, zákonným zástupcům našich žáků, pracovníkům pedagogicko-psychologické poradny Židlochovice, Hustopeče a Speciálně pedagogického centra Brno Ibsenova, SPC Sekaninova, pracovníkům OSPOD Hustopeče.
Zároveň přeji novému výchovnému poradci ve školním roce 2017/2018 mnoho úspěchů
v práci.
Mgr. Jan Homola a Mgr. Jitka Gebauerová, výchovní poradci

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z MŠ
S aktivitami obou MŠ se můžete seznámit v článcích, které blíže popisují paní učitelky.
Máme za sebou zápis do MŠ, ke kterému přišlo v Nikolčicích 10. května 13 dětí a v
Divákách 11. května 8 dětí. Všechny děti byly přijaty. Naše MŠ je zapojena od února do
projektu Výzva 22. Naše paní učitelky se budou po 2 roky vzdělávat v rámci DVPP
v oblastech osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ – čekají je sdílení
zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv, na
školeních budou obeznámeny se specifiky práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.
Spolupráce s rodičovskou veřejností bude rozvíjena odborně zaměřenými tematickými
setkáváními, kdy budeme široké veřejnosti nabízet různé přednášky spojené s besedami. 30.
května jsme nabídli besedu s paní psycholožkou PhDr. Svobodovou z PPP Brno na téma

Vstup do 1. roč., Jak zabránit školní neúspěšnosti. Je jen škoda, že této možnosti využilo
velmi málo rodičů.
Červencový provoz o prázdninách zahajuje MŠ v Divákách ve dnech 3., 4. a 7. 7.
2017. Následuje provoz MŠ v Nikolčicích ve dnech 10. – 14. 7. 2017. V ostatní dny o
hlavních prázdninách bude provoz přerušen. Řádné zahájení MŠ Nikolčice a Diváky
bude v pondělí 4. 9. 2017.
S účinností od 1. února 2017 se v upraveném znění RVP PV zohledňuje vzdělávání dětí
od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. Naše škola
bude od 1. září 2017 vzdělávat děti v MŠ podle nového školního vzdělávacího programu dle
RVP pro předškolní vzdělávání. V novém školním roce 2017/18 se zavádí povinné předškolní
vzdělávání. Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do
mateřské školy souvislou čtyřhodinovou účastí. MŠ Nikolčice bude navštěvovat 25 dětí
(nabízíme volnou kapacitu míst) a MŠ Diváky 20 dětí (zde je kapacita naplněna).
Všem, kteří se podíleli na provozu obou MŠ a mají hlavní podíl na klidném a
profesionálním zajištění výchovy a vzdělávání v MŠ, velice děkuji a přeji, aby o prázdninách
načerpali hodně sil a zejména aby utužili své zdraví.
Poslední čtvrtletí školního roku 2017-18 v mateřských školách
V naší Mateřské škole Nikolčice se od posledního březnového vydání časopisu děti
spolu s p. učitelkami zúčastnily několika akcí. Naše školka nadále pokračovala v projektu
„Celé Česko čte dětem“.
Na začátku měsíce dubna proběhlo pro rodiče a jejich děti preventivní screeningové
vyšetření zraku paní Mgr. A. Jeřábkovou.
V rámci environmentální výchovy jsme oslavili svátek lesa - „Den lesa“ – vycházkou,
pozorováním stromů a určováním jejich názvů, poznávání lesních zvířat, správným chováním
v lese. Při příležitosti Dne Země proběhly v MŠ různé aktivity – rozhovor u obrázků k tématu
Země, kresba a malba k tématu, zpěv písní nebo vycházka přes vesnici s pozorováním okolí i
sběr odpadků.
Předškolní děti se zúčastnily 26. 4. zápisu do 1. třídy v ZŠ Nikolčice. Na konci měsíce
dubna proběhlo fotografování jednotlivců i celé skupiny dětí. V MŠ se 10. 5. konal také zápis
nových dětí na školní rok 2017 – 2018.
Zámek Bučovice jsme si se školkou prohlédli na výletě 18. 5., kde jsme zhlédli
v zámecké zahradě i pohádku „Rytířské povídání o princi Bajajovi“ a vyzkoušeli Žonglérskou
dílnu.
Maminkám jsme předvedli 21. 5. tanec „Diskoborců“ k jejich svátku a popřáli malým
dárečkem.
Jako každoročně k nám do MŠ zavítali hasiči s vyprávěním o své práci, předvedením
vybavení a nářadí, prohlídkou hasičského auta. Vyzkoušeli jsme si také „stříkání“ vodou
z hadice.
Pejsci Aminka a Kajka nám ve spolupráci s canisterapeutickým týmem CANTES
BRNO předvedli 24. 5. svůj canisterapeutický program. Předškoláci z naší školy navštívili 25.
5. v rámci hudební a etické výchovy výchovný hudebně - taneční koncert ZUŠ Klobouky u
Brna v boleradickém divadle.
Na konci měsíce května jsme podnikli „Výpravu k Nikolčickému rybníku“ – pozorovali
jsme okolní přírodu, ptáčky i živočichy. V tomto měsíci skončila v MŠ předplavecká výchova
dětí v krytém bazénu v Hustopečích. Svátek dětí jsme oslavili tradičním karnevalem ve školce
-dopolednem plným soutěží, zpěvu, tance, legrace i občerstvení. Děti si odnesly z tohoto

svátku dárkovou tašku plnou překvapení. Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat těm
rodičům, kteří dětem přinesli dárečky nebo cukrovinky.
Další akcí naší školky bylo opékání špekáčků na školní zahradě. V pátek 9. 6. jsme
s dětmi navštívili dopravní hřiště v Hustopečích, kde si děti osvojily nejen pravidla silničního
provozu, ale i jak se správně pohybovat na silnici.
Na konci měsíce června navštíví naši předškoláci 1. třídu ZŠ v Divákách.
S dětmi, které půjdou po prázdninách do školy, se rozloučíme oslavou dne 28. 6. 2017.
Chtěli bychom všem dětem, jejich rodičům i učitelům a všem ostatním popřát krásné
prázdniny a plno hezkých zážitků z dovolené.
Za kolektiv MŠ Nikolčice zapsala Ivana Valentová

Pojďte s námi na pohádku…
V úterý 18. 5. 2017 si také děti Mateřské školy Diváky vyjely za krásami bučovického
zámku a jeho okolí. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili připravený program. Po příjezdu nás
průvodkyně provedla po zámku a také jsme si prohlédli zámeckou zahradu. Pro zpestření byla
pro děti připravena žonglérská dílna na zámeckém nádvoří, kde si děti vyzkoušely svou
šikovnost.
Druhou částí výletu byla pohádka divadla Komedianti na káře s názvem Rytířské
povídání o princi Bajajovi. Pohádka se dětem velice líbila a také si v ní mohly i zahrát. Z
výletu přijely spokojeny, příjemně unaveny a s úsměvem na tváři.
Z uplynulých akcí bych chtěla ještě zmínit výchovný koncert „Hudební potěšení“ pana
Vojkůvky, Týden s barvami semaforu, Den s lesy, besedu s hasiči s názornou ukázkou,
Čarodějnický rej, screeningové vyšetření zraku dětí.
Blíží se konec školního roku a nás čeká pohádkové představení maňáskového divadla z
Hodonína, fotografování k závěru školního roku, dopravní hřiště v Hustopečích, vítání
občánků a rozloučení s předškoláky.
Krásné léto přeje Rosívalová Anna

ŠKOLNÍ DRUŽINY NIKOLČICE A DIVÁKY A ŠK
Aktivity ŠD Nikolčice a Diváky
Děti si mnohé aktivity plánují a vybírají samy. Dovolte, abych vás seznámila s těmi
nejdůležitějšími:
Celoročně jsou obě ŠD zapojeny do projektu Celé Česko čte dětem, kdy z knížek
předčítají nejen „dospěláci“, ale i starší spolužáci. K oblíbené aktivitě patřilo vynášení
Moreny. Tradice a zvyky na Velikonoce byly spojeny s tradiční jarní a velikonoční dílnou. O
velikonočních prázdninách ve čtvrtek 13. 4. jely děti se svými vychovatelkami do Hustopečí
na výlet. Čarodějnické rejdění si děti užily hrami a soutěžemi. K zápisu do 1. třídy připravily
děti velice pěkné dárky a upomínkové předměty. Den vítězství si připomněly akcí Ne vždy
byl mír.
Měsícem červnem děti provází projekt Květiny luk a zahrad. Nyní nás ještě čeká výlet
za krásami přírody v Divákách a exkurze do Hrušovan u Brna – výrobny obuvi. V Nikolčicích
děti ke svým aktivitám využívaly kuchyňku, tělocvičnu, sportoviště a hřiště za školou a nyní i
trampolínu, která je postavena na dvoře školy.

Na konec června je pro děti připraven táborák s opékáním špekáčků. O prázdninách
bude provoz ŠD přerušen pro nezájem rodičovské veřejnosti. Všem dětem i paním
vychovatelkám přeji pěkné prázdniny, hlavně bez úrazů.
Bc. Hana Pokorná
Soutěže EkoEDA a Hliník se odstěhoval do Ekocentra
ŠD Nikolčice a Diváky se přihlásily do ekologických soutěží EkoEDA + Hliník se odstěhoval
do Ekocentra. V rámci ekologické a environmentální výchovy tuto soutěž podpořila celá
škola.
EkoEDA – REMA Systém, Budějovická1667/64, 140 00 Praha 4
Cílem soutěže byl sběr vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů, mobilů
a baterií.
Elektrozařízení se nosilo do sběrného dvora v Nikolčicích a Divákách. Mobily a baterie nikdo
nedonesl, ale i tak se toho sešlo hodně.
1. Televizory - počet [ks]: 26, hmotnost [kg]:........................................................................ 460
2. Velké domácí spotřebiče - počet [ks]: 1, hmotnost [kg]: ..................................................... 60
3. Chladící zařízení - počet [ks]: 4, hmotnost [kg]:................................................................ 239
4. Tiskárny a kopírovací stroje - počet [ks]: 2, hmotnost [kg]:................................................ 27
5. Ostatní zařízení IT a telekomunikace - počet [ks]: 2, hmotnost [kg]:.................................... 3
Počet - celkem [ks]: 35
hmotnost - celkem [kg]: ................ 789
Hliník se odstěhoval do Ekocentra – Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice.
Sbírali jsme víčka od jogurtů, alobal, plechovky, fólie od čokolád, hliníkové nádobí, příbory,
plechy atd. Děti je mohly nosit do školy do svých tříd nebo do ŠD.
Soutěže ještě nejsou vyhodnoceny, tak nám všichni držte pěstičky, abychom se dobře umístili!!! Všem, kteří se zapojili do těchto soutěží, moc děkujeme a těšíme se opět na spolupráci
v příštím školním roce.

Zapsala: Ilona Honzíková, vychovatelka ŠD Nikolčice

ŠD DIVÁKY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
V měsíci březnu žáci školní družiny strávili jedno
odpoledne v obecní knihovně.
Paní knihovnice Eva Veverková si pro děti připravila dva
tematické výukové programy – Měsíc knihy a Velikonoce. Také
jim v rámci projektu Celé Česko čte dětem četla z knihy Česká
přísloví. Každý žák si dle vlastní fantazie nazdobil napečené
velikonoční perníčky.
Jako poděkování za pěkné odpoledne přinesly děti další
pohádkovou postavu (tentokrát Krtka a jeho kamarády) ve
zvětšené velikosti, které jsme v družině společně vybarvili.

Zapsala: Jana Čutová, vychovatelka ŠD Diváky
Zájmová činnost
Žáci i v 2. pololetí měli možnost využívat v plné míře zájmové kroužky nabízené školou: pěvecký, sportovní, keramický kroužek, vaření, kytaru, šikovné ruce, zdokonalovali se a rozvíjeli
své znalosti v angličtině, cvičení z matematiky a češtině trochu jinak. V rámci školní družiny
děti navštěvovaly kroužek Hodina pohybu navíc – HOP.
Škola nabízela též nepovinné předměty - Pohybové hry pro žáky 3. ročníku a Náboženství.
Bc. Hana Pokorná
zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

ŠKOLNÍ JÍDELNA NIKOLČICE
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Nikolčice má dlouholetou tradici. Dříve se děti základní školy chodily stravovat do mateřské školy. Nová kuchyně s jídelnou byla vybudována v roce
2007 v ZŠ Nikolčice. Byla vybavena novým přístroji, zařízením a nádobím. Vše pro zkvalitnění stravování dětí a zaměstnanců školy. Naše jídelna vaří i pro cizí strávníky. V současnosti
se stravuje 27 dětí z mateřské školy, 84 dětí ze základní školy v Nikolčicích ( žáci 1. tř. a 2. tř.
se stravují v ZŠ Diváky), 17 zaměstnanců a 1 cizí strávník.

Školní jídelna se musí každý měsíc popasovat s tím, jak jídelníček sestavit. Musí vzít
v úvahu skutečnost, že jídla by měla mít správnou výživovou i finanční hodnotu. Přitom musí
naplánovat takové jídlo, které se dá v její konkrétní kuchyni s určitým personálním obsazením
a technologickým vybavením připravit.
Podle nutričního doporučení, které školním jídelnám poskytuje návod ke správnému sestavování jídelníčku, by měl být každý oběd plnohodnotný. To znamená, že by měl
v dostatečném množství obsahovat všechny potřebné živiny ( bílkoviny, tuky, sacharidy ) –
spotřební koš. Přitom se z hlediska výživové hodnoty posuzuje kompletní oběd – tedy polévka, hlavní jídlo i doplněk. Při kontrole hygieny jsme byli pochváleni, že se tento postup snažíme ve většině případů dodržovat. Dne 6. 6. 2017 nás
navštívila Státní veterinární
kontrola, která shledala vše
v pořádku. Uskladnění a původ masa, vajec a vše živočišného původu. Zajímala se i
o provoz jídelny, proškolení
zaměstnanců ( každý rok zaměstnanci absolvují školení
hygienického minima a s tím
spojený audit jídelny).
Pro některé strávníky
nepříliš atraktivní hlavní jídla
bývají doplněna oblíbenou
polévkou, která je může naladit k dalšímu jídlu. Občas se
objeví kritický názor, že děti
„ to a to“ nejedí a proč se nevaří „to a to“. Zároveň bychom měli my, rodiče, svým příkladem
v rodině učit děti konzumovat běžné potraviny, zkrátka rozumnou stravu, neboť rodina je základ pro utváření nejen stravovacích návyků. Takto zodpovědných rodičů je v současnosti ale
jenom část, většina naopak podléhá hlavně chutím dítěte, ustupuje jim v duchu tvrzení „hlavně aby něco snědl“. V každodenní praxi se setkávám s tím, že rodiče dětem a i samotné děti si
odhlašují obědy, které nemají rády. A často jde o zdraví prospěšné ryby nebo luštěniny. Proto
by se mělo určitě rozšířit vzdělávání o správné výživě, a to jak dětí, tak jejich rodičů. Není cílem školních jídelen, aby jakýmkoli způsobem nutily děti ke konzumaci nabízených jídel.
Trendem dnešní doby, je zdravé stravování, tak se budeme snažit vhodným způsobem výchovně působit na své malé strávníky. Dál budeme vařit zdravá a chutná jídla. Ale to, co děti
potom skutečně snědí, to už pracovníci jídelny ovlivnit nemohou.
Alena Hanáková, vedoucí ŠJ

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Kniha – přítel člověka. Zkusme v ní zalistovat a připomenout si, co jsme od nového
roku v knihovně zažili. Do našeho knižního fondu přibyla spousta nových knížek, ať už novinek, nebo knížek dříve vydaných, knížek pro dospělé i děti.
Začátkem roku děti dokončily předčítání z knížky o klukovi s dlouhým nosem - Pinocchiovi a panáčka si na památku vyrobily z papíru.

Březen – měsíc knihy - byl v naší knihovně plný dětí. Vše začalo návštěvou dětí
z družiny, které se seznámily s knížkou Zuzajda a Jurajda. Poznaly, jak se žilo dříve, co děti
dělaly, jak se oblékaly a co jedly. Mohly srovnat, jestli je to teď lepší. Dostaly také úkol, aby
v družině vyrobily záložky pro naše nejmenší děti z mateřské školky. A že se jim povedly!
To mohly zhodnotit hned další týden děti ze školky, které v knihovně čekal krteček a jeho kamarádi a také spousta úkolů a hraní. Děti se zaposlouchaly do příběhu o krtkovi a autíčku, poslechly si básničky o zvířátkách. A potom už dokázaly, jak jsou šikovné a kreslily,
skládaly puzzle, poznávaly postavičky a barvičky. Nakonec dostaly záložku do knížky s krtečkem a odnesly
si i svoje splněné úkoly.
Poslední březnový večer jsme
se setkali v knihovně na Noci
s Andersenem. Devět holek a kluků
se přišlo seznámit s panem Andersenem a jeho pohádkami a také prožít
noc s kamarády ze Čtyřlístku. A tak
jsme četli, vyráběli čtyřlístek z hlíny,
kreslili obrázky na náš Pohádkovník,
luštili, prošli se večerními Nikolčicemi a potom už šup do spacáků, pohádka na dobrou noc a hajajá. Ráno
jsme si pochutnali na snídani od maminek a babiček – moc děkujeme, všem nám chutnalo!
V dubnu mohli návštěvníci knihovny zhlédnout výstavu velikonočních kraslic zdobených různými technikami a také se podívat, jak se tvoří vyškrabávané kraslice. Také nás navštívil Robin Nasadil, aby nám do knihovny věnoval svoji první vydanou knížku Co přichází
se stíny.
A co nás ještě čeká? Pasování dětí na čtenáře, z důvodu nemoci se uskuteční až v září a
spousta dalších akcí.
Prosím čtenáře, kteří mají delší dobu půjčené knížky, aby je přišli vrátit, určitě si z naší
nabídky vyberou nové.
Těším se na Vás, čtenáře malé i velké, každé úterý od 16. do 19. hodin, o prázdninách
každé sudé úterý ve stejnou dobu.
Michaela Rabovská

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Přírodní repelenty – rostliny proti
hmyzu. Letní období s sebou přináší mnohé
radosti, ale i starosti. Z těch nejběžnějších
problémů, co nás v létě potkávají, jsou to
hlavně útoky otravného a všudypřítomného
hmyzu. Ať už se s nimi naše tělo vypořádává jakkoli, zvykli jsme si, že na obranu proti
nim používáme nejrůznější přípravky, spreje, masti, gely, návnady. Možností je jistě
mnoho, ale co dát pro tentokrát přednost přírodním prostředkům.
Pod okna a na parapet – úzké
záhonky pod okny venkovských domků bývaly
často
osazovány
nejrůznějšími
bylinkami – mátou, šalvějí, bazalkou nebo
yzopem. Pěstovala se tady i vonná levandule. Zkuste tuto praxi našich babiček obnovit,
všechny tyhle bylinky totiž mouchy nemají
rády. Právě tak muškáty a afrikány – aksamitníky se oknech v truhlíkách už několik
generací nepěstují jen pro jejich letní půvab,

ale i pro drsné aroma, které hmyz nesnáší.
Dobře také funguje čerstvé ořešákové listí –
stačí vrstvičku nasypat na parapet a mouchy
se takovému oknu raději vyhnou.
Muškáty jsou léty prověřené, oblíbené balkónové květiny, jak převislé Pelargonium peltatum, tak vzpřímené neboli páskaté Pelargonium zonale. Naše babičky však
měly v oblibě ještě další dva druhy Pelargonium grandiflorum (velkokvěté nebo také
tzv. anglické muškáty) a Pelargonium graveolens (vonné muškáty). Po přeložení dru-

hového jména gravis = silně, olere = vonět,
nás jeho použití nenechá na pochybách.
Levandulové
záhony
odpuzují
i dotěrné komáry. Také tabákové listy
a květy vydávají vůni, která hmyz odpudí.
Obě rostliny tak můžete vysázet okolo
zahradního posezení – vás jejich krása
a vůně potěší, hmyz zažene. Nezatracujte
ani plevel vratič obecný se žlutými úbory
drobných kvítků. Samozřejmě ho nenecháte
růst v pečlivě udržovaném trávníku, ale několik rostlin můžete ponechat třeba
v letničkovém záhonu. Vratič můžete
i usušit a pak zavěsit v bytě. Lze z něj připravit i tinkturu proti obávaným klíšťatům.
Hrst květů vratiče a tři posekané stroužky
česneku přelijte 100 ml lihu a nechte týden
louhovat. Pak sceďte, přelijte do rozprašovače a tímto přípravkem si postříkejte nohavice, rukávy a boty při cestě do lesa, abyste
odpudili klíšťata.
Do skříní a prádelníků – plátěné
sáčky se sušeným vratičem, levandulí nebo
kousky cedrového dřeva vyženou z vašich
skříní také moly. Kdo nemá k dispozici
rostlinky na sušení, může použít levandulový nebo cedrový aromatický olej. Stačí lehce přejet prstem namočeným v takovém oleji vnitřek dveří od skříně a na dva až tři týdny jsou vaše textilie před moly ochráněné.
Když prevence nezabere – Žádná,
ani chemická, ochrana proti náletům dotěrného hmyzu nemůže být v době jeho rojení
stoprocentně účinná. Pokud si tedy nějaké to
komáří píchnutí nebo i vosí kousnutí
v přírodě pořídíte, je dobré co nejrychleji
použít některou hojivou metodu. Bolestivé
bodnutí hmyzem rychle potlačí také šťáva
z listu netřesku střešního, stačí zlomit lístek
a potřít postižené místo. Stejně zabere
i jitrocelové nebo šalvějové listí, musíte ho
ale rozmačkat a na ranku přiložit tak, aby
pouštělo šťávu. Jitrocel bývá po ruce téměř
všude, stačí se po něm rozhlédnout na louce,
takže i na procházce přírodou můžete tento
přírodní lék použít okamžitě.
20. června 2017

P. H.

MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH

Jaro s myslivci v Nikolčicích
Jaro, jedno z nejkrásnějších
období roku, je pro myslivce ča‐
sem zrodu nového života, konání
mysliveckých schůzí nebo prak‐
tické pomoci přírodě. Sázejí se
stromky či keře, opravují se mys‐
livecká zařízení, hnízdní budky,
připravují se objemová krmiva
na příští sezonu. Také se organi‐
zují akce na pomoc obcím.
V rámci letošní kampaně Mezi‐
národní den Země uskutečnil během prvního dubnového víkendu myslivecký spolek Ni‐
kolčice za účasti svých členů brigádu, jejímž cílem byl úklid lesa a okolí silnic v katastru ob‐
ce Nikolčice.
Myslivci, kteří teprve před několika dny dokončili zimní přikrmování zvěře a vyčistili
krmná zařízení, se rozhodli uklidit části honitby, jenž zůstaly po zimě znečištěny nejen po
projíždějících řidičích. Při
úklidu okolí obce bylo nasbí‐
ráno neuvěřitelné množství
odpadu, hlavně plastových
lahví, pneumatik, plastových
sáčků, nábytku…Je s podivem,
že si stěžujeme na nepořádek
kolem hotelů např. v afrických
zemích, kde trávíme svoji do‐
volenou a ve vlastní zemi si
nevážíme naší krásné a boha‐
té přírody.

Dětský den s myslivci
V pátek 2.6.2017 spolupořádal náš Myslivecký spolek s Kulturní komisí již druhý ročník
„Dětského dne s myslivci“. Tato akce byla letos pojata jako procházka přírodou, kde se mohli
děti i jejich rodiče dozvědět informace o rozličných oborech myslivosti. Tento den je z pohle‐
du nás myslivců důležitý v tom, abychom malým dětem ukázali přírodu a zvěř v ní přímo a ne
jenom zprostředkovaně přes komunikační prostředky dnešní doby. Kdyby alespoň v jednom
malém účastníkovi vzklíčilo semínko, které ho v dospělosti přivede k práci se zvěří a příro‐
dou, bude to ku prospěchu všech ostatních lidí okolo nás.

A teď již k průběhu celé akce.Od obce směrem k myslivecké chatě byla vytyčena trasa
asi 1 km dlouhá, během které malí návštěvníci plnili nejrůznější úkoly. Vyzkoušeli si střelbu
ze vzduchovky a chůzi na laně. Na myslivecké chatě pak poznávali dřeviny, trofeje a skákali
v pytli. Po splnění úkolů a prožitých zážitcích na děti čekalo občerstvení v podobě špekáčků
připravených na ohni. Poté se již blížilo všemi očekávané hledání pokladu. Jednalo se o druhý
ročník dětského mysliveckého dne. Z pohledu účasti byl velmi vydařený a je vidět, že ukázky
přírody a zvěře v ní, jsou pro děti velice zajímavé a poučné. Děkujeme hlavně rodičům, kteří
své ratolesti vzali k nám, také děkujeme všem členům a přátelům našeho spolku, kteří po‐
mohli s přípravou a pořádáním akce. Poděkování také patří obci Nikolčice, zejména kulturní
komisi.
Před veřejností bychom se chtěli za pořádání této akce pochválit. Jsme spolek, který se
stará nejenom o svou organizaci, ale patříme v obci ke spolkům, které jsou nosite‐
li kulturního a společenského života ve vesnici. Budeme se těšit na Vaši přízeň při dalším roč‐
níku „Dětského dne s myslivci“, ale i na jiných akcích pořádaných Mysliveckým spolkem Ni‐
kolčice.
Myslivosti zdar. Myslivecký hospodář.

TAK BĚŽEL ČAS…

Z OBECNÍ KRONIKY

Na podzim nás čekají volby (možná i předčasné) do ústavodárných sborů

JAK SE VOLILO V MINULOSTI – KDO, KOHO A KAM
Do roku 1848 měla každá země království českého v rámci císařství svůj vlastní sněm,
ve kterém zasedala jen šlechta a města jen jeden hlas.
Ústavou z 26. února 1861 byla zřízena Říšská rada, která byla částečně volena. Skládala
se ze dvou komor: panské sněmovny, která měla 343 poslanců, kteří byli voleni, Moravský
sněm do ni vysílal 22 poslanců.
Moravský sněm měl 100 poslanců a volilo se do něj kurienilným způsobem:
1. kurie – velkostatkáři držitelské půdy a platily minimálně 250 zlatých přímé daně
ročně, v ni mohly volit i ženy držitelky půdy. Volili 37 poslanců
2. kurie – města a obchodní a živnostenské komory volili 37 poslanců
3. kurie – venkovských obcí, zde byly volby nepřímé, každých 500 voličů volilo jednoho volitele, volili 31 poslanců. Zasedání sněmu se mohl zúčastniti olomoucký a
brněnský biskup. Po dodržení všech podmínek měl právo volit každý občan mužského pohlaví starší 24 let a voleni starší 30 let.
2. dubna 1873 zavedla vláda přímé volby a počet poslanců do poslanecké sněmovny byl
zvýšen na 353 poslanců, z toho Morava volila 36 poslanců. Volební právo bylo rozšířeno, že
mohl volit každý muž, který platil 10 zlatých přímé daně ročně.
1. prosince 1905 byla vyhlášena volební reforma, která obsahovala, že přímé hlasovací
právo má každý muž starší 24 let a bydlící nejméně 1 rok v některé obci. Z voleb byli vyloučeni vojáci a četníci, volitelný byl muž starší 30 let a kurierní systém byl zrušen. Počet posla-

necké sněmovny byl zvýšen na 516 poslanců a Morava volila 49 poslanců, reforma se netýkala zemských sněmů.
Po roce 1918 byla 29.února 1920 schválena Ústava ČSR, zákonodárná moc měla dvoukomorovém Národní shromáždění, skládalo se s Poslanecké sněmovny o300 poslancích a Senátu o 150 poslancích. Volby byli přímé a bylo přiznáno volební právo i ženám i volitelnost.
Poslanci byli voleni na 6 let a do senátu na 8 let. Volit mohl každý občan starší 21 let a volen
do PS starší 30 let do Senátu 26 let a 45 let.
Po roce 1945 – 28. října 1945 bylo ustanoveno Prozatímní národní shromáždění, bylo
jednokomorové a 300 poslancích, z toho 100 poslanců Slovenských nebylo voleno, ale každá
ze šesti politických stran mohla obsadit 40 míst a 60 míst obsadili odborové a zájmové organizace,. 26. května 1946 se volilo Ústavodárné národní shromáždění bylo jednokomorové o
300 poslancích, z toho 69 volili na Slovensku a volební věk byl snížen na 18 let.
Ústava z 9. května 1948 a následné volby 30. května 1948 v nich byla předložena jednotná kandidátka Národní fronty.
27. února 1990 schválilo FS zákon o volbách a volby do FS se konaly podle zásady poměrného zastoupení, hranice 5% dosažených hlasů.
16. prosince 1992 byla schválena Ústava ČR, zákonodárnou moci je PS čítající 200 poslanců volených na 4 roky a senát o 81 poslancích volených na 4 roky , přičemž se 1/3 to je
27 poslanců po dvou letech obměňuje.
V obci:






Do roku 1848 byl v čele obce purkmistr a dva konšelé ti se volili v obci a rychtář,
který byl jmenován v Židlochovicích, dalšími byl horný a horník.
1714 byl rychtářem Tomáš Foltýn
1716 byl purkmistrem Václav Rabovský, konšelé Václav Otřísal, Jan Růža a rychtářem Pavel Procházka
1718 byl purkmistrem Václav Rabovský, konšelé Václav Brychta, Václav Strouhal a
rychtářem Pavel Procházka
1742 byl purkmistr Josef Konečný, konšelé František Rozmach a Jakub Strouhal a
rychtář Antonín Kaňa (Kania)

V roce 1848 byla uzákoněna obecní, okresní zemská správa.
Obecní správa měla dvojí působnost: Samostatnou to je řízení dění v obci a přenesenou
spolupůsobnost v různých oborech státní správy: soudnictví, vojenství, berní, politické záležitosti. O to se staral obecní výbor: starosta, nejméně 2 radní a 5–36 členů, byli voleni na 3
roky.
Povinnosti obecního výboru: starat se o obecní jmění, silnice a cesty, o pořádek a bezpečnost v obci, o chudé občany, udělovat domovská práva, za nejpřednější povinnost se považovala péče o školu a její potřeby – k tomu byla stanovena místní školní rada.
Při volbách byli občané obce rozděleni do tří tříd: 1. třída – domkaři, 2. třída – čtvrtlánici, 3. třída – půllánici. Starostovi jsou podřízeni strážnici, pomocní, cestáři, všichni jsou úředními osobami a jejich urážka se trestá soudně.
Domovské právo:
Podle zákona z roku 1863 má každý občan domovské právo v obci, kde žije jeho otec –
než nabude zletilosti nebo jinou příslušnost. Ženy toto právo nabývají po provdání. Veřejné

ustanovené osoby (úředníci , učitelé, duchovní ) nabývají domovské právo po nastoupení úřadu. Přistěhovaný občan může žádat obecní výbor o udělení domovského práva až po uplynutí
10 let.
Starostové obce: .......... 1848 – 1854 .......................Josef Helma č.20, radní Václav Nečas č. 20
..................................... 1854 – 1882 ...........................................Bartoloměj Zelený (24 let) č. 2
..................................... 1882 – 1885 ...........................................................Antonín Helma č. 20
..................................... 1885 – 1901 ............................................................. Martin Stejskal č. 4
..................................... 1901 – 1918 .......................................................František strouhal č. 40
..................................... 1918 – 1924 ............................................................Jakub Broskva č. 15
..................................... 1924 – 1928 ....................................................... František Stejskal č. 40
..................................... 1928 – 1932 ................................................................. Jan Matýšek č. 8
..................................... 1932 – 1935 ....................................................... František Stejskal č. 40
..................................... 1935 – 1936 ......................................................... Štěpán Vintrlik č. 145
..................................... 1936 – 1941 ......................................... Metoděj Konečný č. 54(zemřel)
..................................... 1941 – 1942 do zatčení (velezrada).............................. František Nečas
..................................... 1942 – 1945 ................................................................ Antonín Novotný

Sol
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MORAVSKÁ VLAJKA NA POČEST PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského
kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je
v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze
zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce
1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje
zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou
zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
Zemské barvy a znak Moravy, V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době
1900
vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého
století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů
po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské
vlajky začaly být opatřovány zemským znakem –
šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta
si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky

Současná podoba moravské vlajky

Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté
s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského
učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata,
ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení
moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem
připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale
také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou
výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných
rodáků.

Jiří Vacenovský

